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Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013” 

 
Consiliul pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a avizat Acordul-cadru 

de delegare a atributiilor privind implementarea Programului Operational Sectorial “Cresterea 

Competitivitatii Economice 2007-2013”, acord incheiat intre Ministerul Economiei, in calitate de 

Autoritate de Management (AM POS CCE) si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est 

(ADRSE), in calitate de Organism Intermediar (OI POS CCE). 

Conform prevederilor Acordului-cadru, ADRSE exercita atributii specifice implementarii 

urmatoarelor patru operatiuni din cadrul Axei Prioritare 1 a POS CCE – Un sistem de productie 

inovativ si eco-eficient: operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului 

productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii; 

operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; operaţiunea 1.1.3 

Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare; operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru 

consultanţă acordat IMM-urilor. 

Astfel, ADRSE va indeplini atributii cu privire la evaluarea, selectia si contractarea cererilor de 

finantare, monitorizarea progresului proiectelor aflate in implementare, verificarea cheltuielilor 

efectuate de catre beneficiarii de finantare. 

Incepand cu data de 29 martie 2013, ADRSE a demarat procesul de verificare a conformitatii 

administrative si a eligibilitatii cererilor de finantare depuse la AM POS CCE in cursul anului 

2012, in cadrul POS CCE – Axa Prioritara 1 - Operatiunea a) - Schema de finanţare – A2 Sprijin 

financiar cu valoarea de până la 1.065.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii.  

Data estimata de finalizare a procesului de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii 

cererilor de finantare mai sus mentionate este 19 aprilie 2013. 

In exercitarea atributiilor care ii revin in calitate de OI POS CCE, ADRSE, in colaborare cu 

Ministerul Economiei, in calitate de AM POS CCE, va oferi sprijin atat potentialilor aplicanti in 

pregatirea cererilor de finantare din cadrul POS CCE – Axa Prioritara 1, cat si beneficiarilor de 

finantare, in vederea implementarii cu succes a proiectelor aflate in derulare.  
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